!

3’LOÜMİK

3’LOÜMİK

Kitap, Kırtasiye ve
fotokopide
en uygun fiyatlara
hizmet veren tek
mağaza

EKONKET
PA

EKONKET
PA

fotokopi makinelerinizin garantili
tamir ve bakımları
yapılmaktadır
KYOCERA TK-350
YÜKSEK KAPASİTE

0354 212 29 99
0505 254 72 59

MEDRESE MAH. LİSE CAD. NO: 12 (Yer altında) YOZGAT

"Sektöründe Öncü"

Öğretmen Kitap Kırtasiye Eğitim Kurumlarımızın
yanında destek amaçlı her zaman öncü

KYOCERA FATİH PROJESİ CİHAZLARI
SAYFA BAŞI 0,015 KURUŞ

TONER

KYOCERA TK-475
YÜKSEK KAPASİTE

KDV DAHİL
500 TL

TONER

500'LÜ A4 FOTOKOPİ
KAĞIDI 15.50 TL
stoklarla sınırlıdır
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500 TL

SAYI:2477

FİYATI: 1.00 TL

www.yozgatcamlik.com

Sorgun Belediyesi’nden eğitime destek paketi

BeeM takımını

tebrik etti
Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik
Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği BeeM takımı elektrikli
otomobili TÜBİTAK Elektromobil Yarışları
ve TEKNOFEST Robotaksi Otonom Araç
yarışlarında 6’ncı oldu. >>> 4'TE

‘İşe başlamadan işin

hainliğini yapmayalım’
Çamlık Gazetesi
esnaf köşesinin
konuğu 54 yaşındaki
İmamoğlu Gözleme
Sahibi Ahmet Kılıç
oldu.
20 yıldır değişik
sektörlerde esnaflık
yapın ve 10 yıldır
da gözleme üzerine
hizmet veren Ahmet
Kılıç’a mesleğinin
geçmişten günümüze
yaşadığı değişimleri
sorduk. >>> 7'DE

PAZARCI ESNAFI:
FİYATLAR UYGUN

HEP BiRLiKTE

YENECEĞiZ

Korona virüs salgınının ülkemizi de etkisi altına aldığı Mart ayından bu tarafa
salgınla mücadele için tüm dinamiklerini seferber eden Sorgun Belediyesi, şimdi de
ilçede bulunan her öğretmen ve her öğrenciye ‘eğitime destek paketi’ dağıtıyor.
HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Covid19’la mücadele kapsamında tüm
belediyelerin üzerine düşen yaptığını ve yapmaya
da devam ettiğini anlatan Başkan Ekinci, bununla
ilgili çalışmalara devam ettiklerini aktardı.
‘Eğitime destek paketi’ ile her bir öğretmen ve
öğrenciye maske ve dezenfektan vereceklerini
dile getiren Ekinci, “Okulları birlikte açacağız”
dedi.

KÖTÜYE GİDİYOR
Ekinci, Yozgat’ta durumun her geçen gün
kötüye gittiğini belirterek, “Yozgat gün geçtikçe
bu anlamda kötüye gidiyor. Bununla ilgili
bir tedbir daha uyguladık. Covidli hastaları
taşımak amacıyla bir araç tahsis ettik. Test
yaptırmaya gelen veya gelecek olan hastalarımızı
taşımaya yönelik böyle bir çalışmamız da var.
Biz covidle elimizden geldiğince mücadele
etmeye çalışıyoruz elimizden geleni yaptığımızı
düşünüyoruz” şeklinde konuştu. >>> 3'TE
>>> 2'DE

'Beklentilerimiz var'

KARAASLAN AİLESİNİN

ACI GÜNÜ

Yozgat’ın yetiştirdiği
önemli iş insanlarından
Abdullah ve Murat
Karaarslan’ın muhterem
anneleri Yeter Karaarslan
vefat etti.
>>> 6'DA

Pazar alışverişi

virüs dinlemiyor

Yozgat’ın yetiştirdiği tanınmış
esnaflarından Muharrem Göl
vefat etti. >>> 5'TE

Şoförlerin covid

imtihanı
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zor
olduğu
alan da yine
taşımacılık sektörü.
Bu anlamda
şoför esnafına
mikrofon uzattık.
Pandemi sürecinde
yaşadıklarını,
aldıkları tedbirleri
sorduk.
>>> 7'DE

S

Tüm dünyayı
olduğu gibi
ülkemizi de etkisini
altına alan covid19
salgınından en
çok etkilenen
sektörlerden birisi
de taşımacılık
sektörü oldu.
Korona virüs
kurallarının
uygulamasının en

E

Yozgat’ta her hafta Salı günleri
kurulan sebze pazarında
vatandaşlar hem günlük hem de
kışlık alış verişlerini yapmaya
devam ediyor.
Pazardan alışveriş yapan
vatandaşların çoğu pazarda
covid19 tedbirlerine
uyulmadığından şikayetçi.
>>> 2. SAYFADA

MUHARREM GÖL VEFAT ETTi

Yozgat Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası
(YSMMMO) Başkanı
Ahmet Bulut,
pandemi döneminde
meslektaşlarının
yaşadıkları sıkıntıları
anlattı.
Bulut, ‘Evden çalışma’
sistemin kendi
meslekleri için uygun
olmadığını belirtti.
>>> 4. SAYFADA

GÜNCEL
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Korkmalı mı Korkmamalı mı?

AHMET
SARGIN
İnsanlarımızın bir
kısmı çok tedirgin ve
korku içinde gereğinden fazla tedirginlik
gösteriyor! Bir kısmı
da alabildiğine sakin,
duyarsız ve ilgisiz davranıyor: Ben korkmuyorum, bana bir şey
olmaz diyor! Hangisi
doğru diyeceksiniz?
İkisi de yanlış!
Şüphesiz ki insana verilmiş süreli bir

ömür var. İnancımıza
göre bu süre ne bir
saniye uzar, ne de bir
saniye kısalır. Ecel gelince ve vakti tamam
olunca ruhunu kişi
Allah’a teslim eder.
Emanet sahibine teslim edilmiş olur. Ölüme, ahirete ve kaza
kadere inanan birileri
olarak bu hükmü tasdik ediyoruz. El hak
doğru bir hükümdür!
Covid-19- Koronavirüsle böyle bir tedirginlik başladı. Birinci
dalga, ikinci dağla derken virüs hayatımıza
tam anlamıyla girmiş
oldu. Çok haklı olarak
sağlık çalışanlarımız
tedirgin, uzmanlar
uyarı üstüne uyarıda
bulunuyorlar. Bu da
belli bir kesimde tedir-

ginlik yaratıyor ve korku filmine dönüşüyor
!..Böyle bir korkuya da
gerek yok.
Özellikle bir kesim
de var ki hiç aldırmıyor, bana bir şey olmaz havasında! Hatta
böyle bir hastalık yok
uyduruyorlar diyenlerimiz bile var! Bunlarda
gerçekten çok gaylesiz
ve vurdum duymaz
tavır sergiliyorlar. Bu
da çok tehlikeli!
Malumunuz Yozgat’ta hasta sayısı artmış. Hastalıktan Vefat
edenlerimiz de duyulmaya başlandı. Yakınlarını kaybedenler var,
hastalıkla mücadele
edenler var duyuyoruz. İl genelindeki
Sağlık çalışanlarımız
da bu konuda çok te-

dirgin haldeler.
Düğünler, nişanlar
devam ediyor. Bazı
düğün ve nişan törenlerinde hastalık
tamamen unutuluyor,
normal hayat devam
ediyormuş gibi umursamaz davranılıyor.
İşte bu korkutucu!
Bana bir şey olmaz
diyenlerden ve salgın
diye bir şey yok uyduruyorlar diyenlerden
de korkulur!
Korkuları, tedirginlikleri ve stresi bir
kenara bırakıp, tedbirli
olma ve kurallara harfiyen uyma dönemindeyiz. Çünkü hastalık
yerleşti. Aşısı- çaresi
bulununcaya kadar
içimizde kalacak gibi
gözüküyor! Tıbkı, verem gibi, kanser gibi,

grip ve zatürre gibi...
Bağışıklık kazanacağız
diyemiyoruz: tedbirli
davranmak zorundayız
diyoruz!
Hayatı durduramıyoruz, ekonomiye dur
diyemiyoruz, çalışmayı
durduramıyoruz çünkü
hayat devam ediyor,
etmek de zorunda!
Çark dönecek, ihtiyaçlar karşılanacak ve
yaşam devam edecek.
Ama tedbirleri alıp, kurallara sıkı sıkıya uyarak!.. Geldiğimiz nokta
şimdilik bu...
Okullar açılacak,
üniversiteler eğitime
başlayacak, işçiler işine gidecek, dükkanlar
açılacak ve çark dönecek, hayat devam ettiği sürece bular olacak!
Binlerce ölüm oluyor,

Pazar alışverişi

göz yaşı döküyoruz,
ağıtlar yakıyoruz! Cenazemizi kaldırıp bir
müddet sonra hayatımıza devam ediyoruz.
Çünkü bu hayat böyle
kurulmuş, böyle devam ediyor; yani bunun gibi...
Ancak zorunlu olan
bir şey var: Kurallara
uymak ve her türlü tedbirimizi alarak
virüsle savaşmayı
öğrenmek!.. İşin uzmanları uyarıyor,
sağlık çalışanları bas
bas bağırıyor, devlet
adamlarımız her türlü
tedbiri alıyor, bize de
bu kurallara uymak
düşüyor! Hem kendi
hem de sevdiklerimizin
sağlığı için!..
Kuralların ne olduğu
artık herkesçe malum.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları. Maskemizi takacağız, sosyal
mesafeyi her yerde
ve her şartta koruyacağız, elle temastan
kaçınacağız, kucaklaşmayacağız, sarılmayacağız ve temizlik
kurallarına sıkı sıkıya
uyacağız! Bizden istenilen bu... Her yerde,
her şartta ve her yaşta
bu kurallara uyar isek
mümkün olduğunca
virüsün bulaşma hızını
azaltmış olacağız, görevimiz de bu... Kimin
için kendimizin ve tüm
sevdiklerimizin sağlığı
için. Korkma, tedirgin
olma, stres yapma
tedbirini al gerisini Allah’a bırak! Yoksa kendinin ve sevdiklerinin
katili olursun!..

virüs dinlemiyor
covid19 tedbirlerine uyulmadığından şikayetçi. Pazar
fiyatlarını ise uygun bulan da var bazı ürünlerin fiyatlarını
pahalı bulan da.
Murat KARATEKİN

Selami Akbulut:
Pazarda kışlık ürünler
alıyoruz. Fiyatlar biraz
pahalı gibi.
Patlıcan alacaktık.
Normalde patlıcan 2
liraydı.
Şimdi 3 ile 3,5 lira
arasında. Tam olarak
alamadık.
Ama geziyoruz.
Akşam üstü biraz daha
hareketli olur.

Kemal Yiğiter: Alışveriş
yapıyoruz. Fiyatlar
normal.
Bazı köy ürünlerimiz
biraz pahalı ama idare
ediyoruz. Normal
karşılıyoruz. Kışlık
hazıklıklarımızı aldık ve
tamamladık.
Bugünde normal
haftalık pazara çıktık.
Fiyatlar normal. Abartılı
bir şey değil.

Celil Afacan: Kışlık
ihtiyaçlarımıza
başlamadık. Sezon yeni
daha. Allah izin verirse
daha sonra başlayacağız.
Şuanda normal Pazar
ihtiyaçlarımızı karşılamak
için geldik. Fiyatlar normal
şartlarda biraz pahalı.
Ortadaki Türkiye’nin
durumu malum. Pazarcı
esnafına da bir şey
diyecek halimiz yok.

İsmini vermeyen
vatandaş: Kışlık hazırlık
için melemen yapacağız.
Malzeme alıyorum.
Şikayetim var.
Koronadan dolayı
pazarcıların birçoğunda
maske yok. Zabıta, polis
denetimi yok. Salgın almış
başını gidiyor. Tedbirini
alamıyoruz. Yetkililerden
tedbir almasını istiyorum.
Fiyatlar mevsimine göre
normal.

ÇELiK

PAZARCI ESNAFI:
FİYATLAR UYGUN
Korona virüs nedeniyle
alışverişlerin geçen yıla oranla
yüzde 50 oranında düştüğünü dile

Mehmet Çay: Fiyatlarımız
kışlık ürünlerde menemenlik
domateslerimiz 1,5, patlıcan
biberler 3 lira, salatalık
ve kabak 2 lira. Şuanda
menemenlik ve salçalık talebi
çok. İşlerimiz normal. Vatandaş
serinlik olmasını bekliyor.
Virüsün etkisi var. Millet
toplu alışverişten korkuyor.
Alışverişler geçen seneye göne
yüzde 50 düştü.
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Merkez : Medrese Mah. Yunus Emre Cad. No: 47 Merkez Yozgat Tel: 0354 212 74 34

Şube : Medrese Mah. Lise Cad. No.38 / A Merkez Yozgat Tel : 0354 212 74 33
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Erkan ÇELİK & Neviz ÇAKIRER

getiren pazarcı esnafına göre ise
pazarda fiyatlar uygun..
Murat KARATEKİN

Metin Kalkan: köyden kışlık
ürünleri getirdik. Alışverişlerde
müşterilerimizde, sebzeler
de iyi. Güzelde satışımız var.
Kurutmalıklar 5 lira, biberler
10 lira, domates 2,5 lira. Geçen
seneki satışlarla bu sene
ki satışlar arasında fark ve
düşüklük var. Bu da hastalıktan
dolayı vatandaş pazara
gelmiyor.
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ÇAMLIK GAZETESİ'NE ABONE OLMAK İÇİN
0354 217 02 66

Yozgat’ta her hafta Salı günleri kurulan sebze pazarında
vatandaşlar hem günlük hem de kışlık alış verişlerini
yapmaya devam ediyor.
Pazardan alışveriş yapan vatandaşların çoğu pazarda

Görülmeyen
duyularla
sezilebilen

Anadolu
Ajansı (Ksc)

Mavi

Avrupa
Parlamentosu
Yöresel dilde
öküz yemliği

YEREL GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
İLK ÇIKIŞ TARİHİ 03 MAYIS 2012

SAHiBi

Zafer ÖZIŞIK

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Tarık YILMAZ

SAYFA SEKRETERİ
Kadir GÖRGÜLÜ

MUHABİRLER

Murat KARATEKİN
(İnternet Editörü)
Eda DEMİREL

Saç
kıvırımı

'Çok mutlu'
anlamında
erkek adı

Harekat
merkezi

Trabzon
ilçesi

Yozgat Çamlık Gazetesi Basın Konseyi üyesidir.
YÖNETİM
A. Nohutlu Mah. Yzb. Bahattin Çokdeğerli
Cad. Zafer İş Merkezi Kat:5 No: 9 YOZGAT
TEL: 0354 217 02 66 - 0505 610 5829
www.yozgatcamlik.com
camlikgazetesi@gmail.com

BASIM YERİ

Arslan Güneydoğu Gazetecilik,
Matbacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangaiz Mah. Sütçüimam Sok.
No: 33 Pursaklar/ANKARA
0312 419 20 03

Alış: 639,04
Satış: 652,07

DOLAR

Alış: 7,40
Satış: 7,55

ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ

34/14
35/16
35/14
35/14

ELİF ECZANESİ
DAMLA
ECZANESİ
Kentpark girişi Mektebim
Koleji karşısı No:1/3-4

TEL: 217 28 08

NAMAZ VAKİTLERİ

Alış: 8,69
Satış: 8,86

Çeyrek Altın

33/15

NÖBETÇİ ECZANE

EURO

HAVA DURUMU

DÖVİZ & ALTIN
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:34 06:02 12:46 16:25 19:20 20:42

Benim koronam…

TARIK
YILMAZ

tryilmaz@gmail.com

Kaderin ne anlama geldiğini belki de
en ala şekilde anlayacağımız zaman dilimini oluşturan durumun adı Covid19
virüsü, halk dili ile

korona.
Öyle bir kader
ki, bir anda insanın insana bedenen
de uzak kalmasına,
ekonomilerin, ülkelerin yerle yeksan olmasına neden oldu.
Ülkemizde özellikle Yozgat gibi ekonomisi hazıra bağlı
şehirlerde korona virüsle mücadele kapsamında çok ciddi
sıkıntı yaşayan esnaf
ve insan hayatları
çıktı ortaya.
Artık nefes alamaz
hale gelen, direne-

cek, mücadele edecek gücü kalmayan
işletme sahipleri.
Ve o işletme sahiplerinin istemeden
de olsa işten çıkarmak zorunda kaldığı
insanlar.
Bu süreçte her ne
kadar işten çıkarmak yasak olsa da
yaşadığı ekonomik
sıkıntılardan dolayı
kapanan iş yerlerinin
çalışanları boşta.
Bir dönem başta
belediyeler, hayır
severler ve STK’lar
olmak üzere yardım

seferberlikleri düzenlendi.
Ülkemizin yarınları
adına birlik, beraberlik ve dayanışma
örnekleri yaşadık.
Fakat süreç uzadıkça insanlar kendi
koronası ile başbaşa
kaldı.
Zaman ilaç olmaktan ziyade işsiz ve
aşsız geçen günlere
gebe olmaya başladı.
Herkes kendi koronasını yaşamaya
başladı.
Hastalık bağıra
çağıra ailemizin için,

işlerimize, bağrımıza
hançer misali sağlandı.
Bu dönemde işçi
de iş veren de stresli.
Hastası var yakını
vefat edeni.
Kimisi dört duvar
arasında yarı mahkumiyet yaşıyor.
Muhasebecisi ayrı
her sorunda canını
dişine takıp çalışan
polisi ayrı bir mücadelenin içinde.
Valisi ayrı basın
mensubu ayrı.
Berberi ayrı lo-

kantacısı ayrı…
Dünyalar ayrı,
sorunlar küçüklü-büyüklü ama ortak.
İç karatmak,
stresli dünyamıza
sorun tohumları ekmek değil niyetim,
bilakis Kurtuluş Savaşı, Çanakkale misali her alanda mücadelede verdiğimizi
hatırlatmak istedim.
Bir seferberlik
halindeyiz ve en çok
bir birimize iyi geleceğimiz dönem.
Böylesine hassas
ve bizim bize ihti-

yaç duyduğumuz
bir süreçte hamaset
nutukları atıp, akıl
almaz sözde çözüm
yolları arayanlara
sözüm.
Bir birimize iyi
gelmek istiyorsak
ne olursa olsun önce
tebessüm sonra da
kendi koronamızdan
pay biçip insancıl
olmak zorundayız.
Yoksa yaşadıklarımızın tekrarı yok
ama kaybı çok, Allah
muhafaza…
Sağlıklı günler
diliyorum….

HEP BiRLiKTE
Sorgun Belediyesi’nden eğitime destek paketi

YENECEĞiZ
Korona virüs salgınının ülkemizi de etkisi
altına aldığı Mart ayından bu tarafa salgınla
mücadele için tüm dinamiklerini seferber eden
Sorgun Belediyesi, şimdi de ilçede bulunan
her öğretmen ve her öğrenciye ‘eğitime destek
paketi’ dağıtıyor.
Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci,
hazırladıkları destek paketi ile ilgili Çamlık
Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu.
Sorgun Belediyesi’ne, başlatmış olduğu
kampanyada Türk Eğitim-Sen Yozgat Şubesi
de destek veriyor. Türk Eğitim-Sen Yozgat
Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Sorgun
Belediye Başkanı Erkut Ekinci’nin ‘eğitime
destek paketi’ dağıtımında yer aldı.
Salgınla mücadelenin topyekun bir
mücadele olduğunu dile getiren Sorgun
Belediye Başkanı Erkut Ekinci, salgınla
mücadelenin temelinde maske, hijyen ve
mesafe kuralının yattığını söyledi.
HERKES ELİNDEN GELENİ YAPTI
Covid19’la mücadele kapsamında tüm
belediyelerin üzerine düşen yaptığını ve
yapmaya da devam ettiğini anlatan Başkan
Ekinci, bununla ilgili çalışmalara devam
ettiklerini aktardı. ‘Eğitime destek paketi’
ile her bir öğretmen ve öğrenciye maske ve
dezenfektan vereceklerini dile getiren Ekinci,
“Okulları birlikte açacağız” dedi.
KÖTÜYE GİDİYOR
Ekinci, Yozgat’ta durumun her geçen gün
kötüye gittiğini belirterek, “Yozgat gün geçtikçe

bu anlamda kötüye gidiyor. Bununla ilgili bir
tedbir daha uyguladık. Covidli hastaları taşımak
amacıyla bir araç tahsis ettik. Test yaptırmaya
gelen veya gelecek olan hastalarımızı
taşımaya yönelik böyle bir çalışmamız da var.
Biz covidle elimizden geldiğince mücadele
etmeye çalışıyoruz elimizden geleni yaptığımızı
düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
FİKİRLERİNDEN FAYDALANIYORUZ
“Bizim maksadımız sadece covidle ilgili bu
paketlerimizi vermek değil, öğretmenlerimizi
eğitim camiasını belediyenin yönetiminin içine
dahil etme çabası da var bu çalışmamızın
içinde” diyen Başkan Ekinci, şunları kaydetti,
“Bizim niyetimiz belediyeyi birlikte yönetmek.
Özellikle öğretmenlerimizde ne kadar istişare
eder, onların fikirlerini alırsanız aldığınız
kararlar uyguladığınız kararlar o kadar doğru
olur. Biz de zaman zaman onların fikirlerini
başvuruyoruz. Onları da destekliyoruz.
Bizim için kıymetliler, değerliler bunu da
hissetmelerini istiyoruz.”
HIZLICA YAYILDI
Başkan Ekinci, Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın ‘ağır hasta sayısı en fazla beş il
arasında Yozgat’ın da bulunduğu açıklaması
ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
Özellikle Kurban Bayramı’nın ardından artan
düğünlerle birlikte salgının da yükselişe
geçtiğini dile getiren Ekinci, “Yozgat genelinde
böyle bir sıkıntının olduğu biliniyordu. Biz de
takip ediyorduk burada maske mesafe temizlik

bu üç şeye uymamız gerekiyor. Bu kurban
bayramından sonraki düğünlerin başlaması
ile beraber hızlıca yayıldı. En buradan bir kez
daha seslenmek istiyorum tüm vatandaşlarımıza
düğün yapacak olan çiftlerimizin ve ailelerinin
bu konu hakkında biraz daha tedbirli olmalarını
istirham ediyorum. Yeni yeni önlemler de
geliyor. Bu önlemlere de uyarsak yayılmasının
da önüne geçmiş oluruz. Toplum olarak
mücadele etmemiz gereken bir durumla
karşı karşıyayız. Bunun mücadelesini sadece
hükümete, valiliklere, belediyeye bırakırsak
başarılı olamayız. Toplum olarak mücadele
etmek durumundayız. Üzerimize düşen
görevleri de yerine getirmek durumundayız”
ifadelerine yer verdi.
DESTEKLİYORUZ
Türk Eğitim Sen Şube başkanı Mahmut
Sunay Kabayel, Sorgun Belediyesi’nin
başlatmış olduğu kampanyaya destek
verdiklerini söyledi. Öğretmenlerin bir an
önce öğrencilerini kavuşmak istediklerini
belirten Kabayel, “Sorgun Belediyeniz ile
birlikte okulları geziyoruz. Erkut başkanımızın
yaptığı bu kampanyayı da destekliyoruz.
Kampanya kapsamında belediyemiz öğretmen
ve öğrenciler maske ve dezenfektan desteği
sağlıyor. Öğretmenlerimiz bir an önce
öğrencilerine kavuşmayı bekliyor. Kendilerine
desteğimizi sonuna kadar da sürdüreceğimizi
belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Eda DEMİREL

Protokol

imzaladılar
Damızlık Sığır Yetiştiricileri
Birliği ile Tarım ve Kırsal
Kalkınmayı Destekleme Kurumu
arasında Süt Toplama Merkezi için
sözleşme imzalandı.
İmzalanan sözleşme
kapsamında Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği’ne 4 adet süt
taşıma kamyonu, 4 adet soğutmalı
araç üstü tank, 4 adet transfer
pompası ve sütlerin elektrik
kesintisinden etkilenmemesi için 1
adet jeneratör desteği verilecek.
Konu ile ilgili olarak açıklama
yapan Yozgat İl Koordinatörü
Selim Türker, “Yozgat İli Damızlık
Sığır Yetiştiricileri Birliği merkez
ve bağlı köylerinin sütlerini
günlük, soğuk ve hijyenik olarak
toplamakta ve çiftçilerimizin
sütlerini değerlendirmektedir.
Yozgat İli Damızlık Sığır
Yetiştiricileri Birliği Kurumumuza
müracaat etmiş ve projeleri
onaylanmıştır” dedi.
KDV VE ÖTV’DEN MUAF
Türker, yapılan sözleşmenin
KDV ve ÖTV’den muaf olduğunu
belirterek, “Projenin yatırım tutarı
652 bin 760 TL’dir.
Birliğe verilecek olan
destek ile daha fazla kişi ve
köyden sütler toplanacak ve
değerlendirilecektir. Üretici
Birlikleri çiftçilerin ürünlerini
değerlendirme ve pazarlamada
aktif olarak rol oynamaktadır.
Sütünü satabileceğini bilen ve
gören diğer kişiler de hayvancılığa
sıcak bakmaktadır.
Ayrıca süt ürünleri yetiştiriciliği
için de üretilen yem bitkileri yıldan
yıla artış göstermektedir.
Hayvancılık bir yandan
da tarımı geliştirmekte ve
güçlendirmektedir. Yozgat İlimize
Et ve Süt Kurumumuzun açacağı
süt işleme tesisi ile birlikte bu
yatırımlar bir bütünlük sağlayacak
ve tarım ve hayvancılığımız bu
sayede daha hızlı bir gelişim
gösterecektir.
Bu projemizin ilçelerimizde
olan süt birlikleri için de örnek
olmasını temenni ediyorum”
ifadelerine yer verdi.
Eda DEMİREL

GÜNCEL
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Anılarla Mazideki Yozgat-29

İSMAİL
CENAN
1965'li yıllarda Çorum'daki komşularımızdan Beyhan Özçelik
vardı. Bunun üç tane kızı
vardı. Seyhan, Gamze,
Ferhan isminde. Bunlardan en büyüğü Seyhan,
Yozgat Kız İlköğretim
Okulunun yatılı kısmını
kazandı. Annesigil de
kaydını yaptırdı. Hafta
sonları Seyhan bizim
evde kalıyordu. Annem
bunun çamaşırlarını yıkayıp ütülüyor, canının
istediği yemekleri yapıyor. Seyhan da kendi
evinde kalıyormuş gibi

rahat ediyordu. Hafta
sonu geldiğinde annesi,
babası ve kardeşleriyle
birlikte bize geliyorlardı.
Bu sayede Seyhan anne,
baba hasreti çekmiyordu. Annesigil geldiğinde
bizi sinemaya götürüyor,
dondurma gibi şeyler alarak bizlere ikramda bulunuyorlardı. Bizlere hiçbir
zararları olmuyordu.
Bir gün Seyhan'ın
annesi Çorum'da bulgur
çok pahalı dedi. Misal 30
tl oldu çiniği dedi. Bizim
burda 20 tl. Rahmetlik
babam da anlayıp dinlemeden bulgur toplamaya
çıktı. Pazarda ne kadar
bulgur varsa hepsini aldı.
Bulgur satan tüccarlar,
bunlar bir yerden kıtlık
haberi almışlar oraya
götürüyorlar diye kendi
aralarında konuşuyorlardı. Ara sıra da bize bu
kadar bulguru ne yapacaksınız diye soruyorlardı. Rahmetlik babam da

ihtiyacımız var diye cevap
veriyordu ama tüccarlar
hiç de inanmıyorlardı.
Ekin pazarında hiç
bulgur koymadık. Hatta
evler arasında şunda 5
çinik var hemen gidip
onu da alıyorduk. Bunun
evinde 8 çinik var gidip
onu da alıyorduk. Yarım
kamyondan fazla bulgur
temin ettik. O zaman
babam Yozgat Belediyesi'nin et kamyonu kırmızı
Chevrolet'i sürüyordu..
Beni Çorum'a giden bir
arkadaşının Bedford
kamyonuna bindirdi.
Bulgurları da kamyona
yükledik. Çorum'un yolunu tuttuk. Birkaç saat
sonra Çorum'a ulaştık.
Babamın şoför arkadaşı
beni Çorum'un ekin pazarına indirdi. Kendi ordan
çekip gitti. Ben pazarda
tüccarlara gidip fiyat sordum. Onlar da çiniği 15 tl
dediler. 15 tl'ye satıyoruz
dediler. Ben o an şok ol-

dum. O kadar bulgurdan
ne kadar zararla Yozgat'a
döneceğim. Babama ne
haber vereceğim dedim.
Babam bir de kalp hastasıydı. Üç tane kalp damarı tıkalıydı. Şimdiki gibi
ameliyatla da açmıyorlardı. Üzülür temelli hasta
olur diye içimden düşünüyordum. Bir de o kadar
masraf edip ta Çorum'a
kadar götürmüştük.
Çorum'da Bahri Dayım
vardı. Rahmetlik dayıma
gittim meseleyi başından
sonuna kadar anlattım.
Beyhan'ın sözüne uyduk
yarım kamyondan fazla bulgur aldık pazara
getirip yıktım. Burda da
fiyatlar daha düşükmüş.
Ben şimdi ne yapacağım?
Babam da kalp hastası
büsbütün hasta olur dedim.
Rahmetlik dayımın
leblebi dükkanı vardı.
Leblebicilik yapıyordu.
Üzülme yeğenim dedi.

Ben bir çare bulurum,
gel benimle dedi. Ben
onlardan kamyonla nohut
alıyorum, bu işi hallederim dedi. Beni aldı, Çorum tüccarlarına götürdü.
Bu benim yeğenim dedi.
Bunu Beyhan denen bir
kadın Çorum'da bulgur
30 tl diye kandırmış.
Bunlar da elinde ne kadar
para varsa hepsine bulgur almışlar hatta birazını
da 15 gün sonra vermek
şartıyla almışlar. Yeğenimin zararını kurtarın
babası benim eniştem
olur. O da Yozgat'ta kalp
hastası üzülür. Bu işi
ben size bırakıyorum. Ne
yapıp edip yeğenimi bu
zarardan kurtaracaksınız,
size güveniyorum dedi.
Onlar da Bahri üzülme
çocuğun aldığı fiyattan
hepsini alacağız senin
hatırın için. Zararını biz
çekeceğiz dediler. Beş
altı tüccar benim bulguru aralarında bölüşüp

aldılar. Hesap yaptılar
parasını da bana verdiler.
Beni bu durumdan kurtardılar. Allah razı olsun
böyle sıkıntılı günler geçirdik. Dayım buna çok
kızdı. Yeğenim dedi insan
bir telefon eder. Dayı
Çorum'da bulgur 30 tl ye
satılıyormuş doğru mu
diye sorar. Ben de gidip
tüccar arkadaşlarıma
danışır sana bildirirdim
dedi. Neyse sana zarar
ettirmedik çok şükür
dedi. O gün dayımgilde
yattım. Ertesi gün dayım
benim biletimi aldı. Beni
Yozgat'a yolcu etti.
Yozgat'a geldim. Doğru babamın yanına Mezbahaneye gittim. Babam
kamyonu Mezbahane'nin
önüne durdurmuş kendisi de arabanın yanında
dolaşıyordu.
Birden beni gördü,
sevindi. Hemen yanıma
geldi. Ne yaptın oğlum
bakayım dedi. Ben de

olanları bir bir tek tek
baştan sonuna kadar
olduğu gibi anlattım.
Babam çok öfkelendi.
Beyhan bizi kandırdı dedi.
Allah dayından razı olsun
bize çok büyük bir iyiliği
oldu dedi. Her zaman dayıma dua etti. Eğer dayın
olmasaydı mahvolmuştuk
dedi.
Bir ata sözü var: "Tosya'ya pirince giderken
evdeki bulgurdan olduk."
Bizim iş de aynen böyle
oldu.
Bugünkü anlatacaklarım bundan ibaret olup
haftaya buluşmak üzere
yazımı Sefil Ali'nin dizeleriyle bitiriyorum. Hepinize
selamlar saygılar
Amik Ovası'nda içerler
şarap
Küçüğü büyüğü dil
bilmez Arap
Koç yiğit yatağı şol
koça Halep
Reyhanlı'dan yükün
tutun turnalar.

BeeM takımını tebrik etti
Yozgat Bozok Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği BeeM takımı
elektrikli otomobili TÜBİTAK
Elektromobil Yarışları ve
TEKNOFEST Robotaksi
Otonom Araç yarışlarında
6’ncı oldu.
Bozok Üniversitesi
BeeM takımının TÜBİTAK
Elektromobil Yarışları ve
TEKNOFEST Robotaksi
Otonom Araç yarışlarında
6’ncı olmasından ardından
Çekerek Belediye Başkanı
Eyyüp Çakır açıklamda
bulundu.
Başkan Çakır yaptığı
açıklamada; “Bozok

'Beklentilerimiz var'

Yozgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı
Ahmet Bulut, pandemi döneminde meslektaşlarının yaşadıkları
sıkıntıları anlattı. ‘Evden çalışma’ sistemin kendi meslekleri
için uygun olmadığını dile getiren Başkan Bulut, “Ne var bunda
canım, herkes evden çalışsın denilebilir,ve denildi de. Olay bu
kadar basit değil. Bunu diyen her halde mali müşavirin ne iş
yaptığını bilmeden laf olsun diye konuşuyor” şeklinde konuştu.
KATKI ALMADIK
Covid-19 sürecinden etkilenen ekonomik faaliyetleri
canlandırmak ve normalleştirebilmek adına bazı iş sektörlerinde
KDV indirimleri yapıldığını anımsatan Başkan Bulut, “Kira
ödemeleri tevkifatında indirime gidildi. Bu zor süreçte her
zaman devletin yanında olan, Biz mali müşavirlere maalesef
hiçbir katkı gelmedi. Çok da zor değildi. 2020 yılı sonuna kadar
bizde de KDV indirimi yapılabilirdi. Sonra da hep beraber
ekonomik alanda mücadele diyoruz” ifadelerine yer verdi.
İŞ YÜKÜ MALİ MÜŞAVİRLERE KALDI
“Bu süreçte kanunlarımızda yer alan fakat pek kullanılmayan
Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) gündeme geldi” diyen Bulut,
açıklamasına şöyle devam etti; “KÇÖ kısaca, bir işçinin hiç
çalışmaması ya da eksik çalışması sonucunda ücretinde
yaşanan düşüşün İş-Kur tarafından işsizlik ödeneği ile finanse
edilmesidir. KÇÖ alınabilmesi için işverenin başvuru yapması
ve bordro puantajlarının sisteme girmesi gerekmektedir.
Bu işi hiçbir işveren yapamayacağından iş yükü yine mali
müşavirlere kalmıştı. Mali müşavirler KÇÖ ile uğraşırken
17/04/2020 tarihinde ücretsiz izin desteği çıkarıldı. Bu destek
KÇÖ’den yararlanamayan ve ücretsiz izne çıkarılmış olan
personele günlük belli bir miktar üzerinden yapılan yardımdı.
Bu paranın işçi tarafından alınabilmesi için işveren başvurusu
gerekmekte idi. Yine işverenlerin rolünü muhasebeci ve mali
müşavirler üstlendi. Yüzbinlerce kişi ücretsiz izin parası alsın
diye mali müşavirler gece gündüz, hiç olmadığı kadar mesai
harcayarak çalıştı. Sistemde yaşanan aksaklıklar (SGK ile İşKur sistemlerinin uyumsuzlukları vs.) nedeniyle ortaya çıkan
hataların düzeltilmesi için yüzlerce dilekçe verildi. Bu arada
ülkede sokağa çıkma yasakları başlamıştı. İlk sokağa çıkma
yasağı uygulamasında mali müşavirler istisna kapsamında
değillerdi. Bu nedenle yetişmesi gereken işler yetişmiyor,
evrak girişleri için evlerde çalışılmak zorunda kalınıyordu.
Mali müşavirler tüm geçimini müşterilerinden yaptığı
tahsilatla sağlamaktadır. Sektörde açık olarak tahsilat sorunu
yaşanmaktadır.”
BEKLENTİLERİMİZ VAR
Mali Müşavirlerin devletten ve meslek odalarından
(TÜRMOB) beklentileri olduğunu ifade eden Bulut, “KDV
indirimi ve Öncelikle bir mali müşavirin imza atacağı
beyanname sayısına yasal kısıtlama getirilsin. Bugünkü
teknolojiyle bu kısıtlama çok kolayca yapılabilir. Bu sayede
mali müşavirler arasında tutulan defter sayısında (küçükbüyük sınıflandırması yapılarak) bir dengeleme söz
konusu olabilir ve haksız rekabetin önüne geçilir. Mevzuat
değişiklikleri, yapılandırma ve ertelemeler gibi işlemlerde kamu
idaresinin olası sorunlarının asgariye indirmesi için meslek
temsilcilerinin görüşleri mutlaka alınmalıdır. Ve özellikle mali
müşavirlerce önceden talep edilen erteleme kararları son güne
bırakılmamalıdır. Ve özellikle bizlerin beyannamelerle muhatap
olduğu gelir idaresi ile SGK’nın sistemlerini tam işler hazır hale
getirmeden yeni beyannameler çıkarmaması” ifadelerine yer
verdi. Eda DEMİREL

Üniversitemizin BeeM
takımının elektrikli otomobili
TÜBİTAK Elektromobil

Yarışları ve TEKNOFEST
Robotaksi Otonom Araç
yarışlarında 6. Oldu.

Bozok Üniversitesi
BeeM takımının elektrikli
otomobil yapımı için
Bozok Üniversitesi ile
Belediyemiz arasında işbirliği
protokolü imzalayarak genç
kardeşlerimize destek
olmuştuk.
Bozok Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık
Fakültesi Elektrik Elektronik
Mühendisliği bölümünde
eğitim gören öğrenciler
tarafından kurulan BeeM
takımı, Şehrimizi ve
üniversitemizi elektrikli
otomobil yarışlarında temsil
ederek güzel bir başarı elde
ettiler. Tebrik ediyorum”
dedi. Murat KARATEKİN
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“Vaktini
boş şeylerle
geçirme!”

HÜSEYİN
KOÇ
“İbâdet etmek
bakımından dünyanın
bir saati, kıyâmetin
bin senesinden daha
iyidir. Zîra bu bir
saatte, sâlih faydalı
amel işlenebilir...”
Hasan Sencerî
hazretleri Hâce
Nizâmûddîn-i Evliyâ’nın yetiştirdiği
büyük velilerdendir.
Delhî’de doğdu ve
738 (m. 1337) senesinde Divgir’de vefât
etti. Kıymetli nasihatleri vardır.
Bu mübarek zat
buyurdu ki:
“İbâdet etmek
bakımından dünyanın
bir saati, kıyâmetin
bin senesinden daha
iyidir.
Zîra bu bir saatte, sâlih faydalı amel
işlenebilir. Hâlbuki
kıyâmetin o bin senesinde bir şey yapılamaz.
O hâlde, ey mümin kardeşim! Vaktini
boş şeylerle geçirme!
Zamânının kıymetini
bil ve en iyi şeyler
için kullan! Namazlarını vaktinde kıl ki,
kıyâmet günü pişman
olmayasın ve büyük
sevâba kavuşasın!”
“Kur’ân-ı kerîmin
çizdiği sınırları gözetmeyen ve hadîs-i
şerîfleri bilmeyen
kimse, mürşid, yol
gösterici olamaz.
Çünkü tasavvuf yolu,
Allahü teâlânın
kitâbına ve Resûlullah’ın sünnetine
bağlıdır.
Tasavvuf büyükleri, dîne uyan âlimlerdir. Resûlullah’ın
vârisleridir.
Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep
Resûlullah’a uyarlar.
Yâ Rabbî!
O büyüklerden
feyz almamızı, be-

reketlenmemizi
nasîb eyle.
Âmin! Her
zaman söylüyorum
ve bildiriyorum
ki, Resûlullah’a
uymakta gevşeklik eden, O’nun
sünnet-i seniyyesini
terk eden mutasavvıf
olamaz.
Onu Allah adamı
sanmayınız! Onun
dünyadan kaçınır
görünmesine, hârikalar göstermesine
aldanmayınız! Onun
zühd ve tevekkül ve
mârifetler anlatan
sözlerini kendinden
bilmeyiniz!”
“İnsanı Allahü
teâlâya kavuşturan yol, Peygamber
efendimizin izinde
bulunanların gittiği
yoldur.
Bu yola bütün
kötü yollar kapalıdır.”
“Bir kimse, Allahü
teâlâya kavuşmak
yolunda, milyonlarca
sene sıdk ve ihlâs ile
yürüse ve bir an geri
dönse, kaybı kazancından fazladır.”
“İnsanın, Allahü
teâlâya kavuşturan
yolda yürümesi, Peygamber efendimize
ve O’nun hakîkî vârisi
olan büyük âlimlere
tam tâbi ve teslim
olmakla mümkündür.
Şüphe çukuruna ve
bid’at karanlığına
düşmüş olanlar bu
yolda yürüyemezler.”
“Allahü teâlânın
rızâsına nasıl kavuşulur?” diye sorulunca;
“Dünyâya düşkün
olmayı terket, kavuşursun. Nefsin hevâsına uyma ulaşırsın”
buyurdu.
“Belâ ve musîbet, âriflerin kandili,
müridlerin uyanıklığı,
gâfillerin de helâkıdır.”
“Tasavvuf yollarından yalnız
Resûlullah’ın izinde
gidenlerin yolu, insanı kemâle ulaştırır.
Başka yollar çıkmaz
sokağa benzer.”

ÇÖZÜMÜ YARIN SAYFA 2'DE
MUHARREM
GÖL VEFAT
ETTI

Yozgat’ın yetiştirdiği
tanınmış esnaflarından
Muharrem Göl vefat etti.
Yozgat’ta uzun yıllar
galerici olarak görev yapan
ve bir süredir Ankara’da
ticaretine devam eden
Muharrem Göl, önceki gün

vefat etti. Göl’ün vefatı ailesini
olduğu kadar Yozgat’taki
sevenlerini de derinden üzdü.
Yozgat Çamlık Gazetesi
olarak merhuma Allah’tan
rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı
diliyoruz. Tarık YILMAZ
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BASSAGLIGI
Yozgat’ın yetiştirdiği tanınmış esnaflarından
Muharrem Göl'ün vefatını
derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah'tan Rahmet,
Kederli ailesine ve sevenlerine
sabırlar dilerim.

Zafer ÖZIŞIK

GİMAT MAĞAZALAR ZİNCİRİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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KARAASLAN AİLESİNİN

ACI GÜNÜ

Yozgat’ın yetiştirdiği
önemli iş insanlarından
Abdullah ve Murat
Karaarslan’ın muhterem
anneleri Yeter Karaarslan
vefat etti.
Akdağmadeni İlçesi
eşraflarından olan ve
Ankara’da iş dünyasında
hizmet veren Gamador
İnşaat sahiplerinden
Abdullah ve Murat
Karaarslan kardeşlerin bir
süredir sağlık problemi
yaşayan muhterem anneleri

önceki gün vefat etti.
Merhume Yeter
Karaarslan, Akdağmadeni
İlçesi Yünalan Köyü’nde
kılınan cenaze namazının
ardından göz yaşları ve
dualar eşliğinde ebedi
istirahatgahına yolcu
edildi.
Biz de Yozgat Çamlık
Medya olarak merhumeye
Allah’tan rahmet, kederli
ailesi ve yakınlarına
başsağlığı diliyoruz.
Tarık YILMAZ

ZAYİ
Yozgat Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine ait
JH20081461 Kimlik nolu yazar kasa Pos cihazına(İngenico
marka) ait ruhsatname kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

ZAYİ
Yozgat Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesine ait
JH20079978 Kimlik nolu yazar kasa Pos cihazına (İngenico
marka) ait ruhsatname kaybolmuştur. Hükümsüzdür.

KILIÇLAR PiDE
UNLU MAMÜLLERİ

Bahçeşehir Mahallesi
İl Emniyet Müdürlüğü karşısı
Ahsen Düğün Salonu altı

YEŞİLOĞLU İNŞAAT

iLETiŞiM
İŞ: 0354 333 44 45
CEP: 0543 869 27 96

NİZAM YEŞİLOĞLU - EMRE YEŞİLOĞLU

0532 164 66 97
Agahefendi Mahallesi Sanayi Caddesi
2724 Sokak No: 2/5
SORGUN/YOZGAT

1982’den beri
Hilmi ÇAVUŞOĞLU
LİSE CADDESİ NO:38/G YOZGAT TEL: 0354 212 49 09
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Şoförlerin covid

imtihanı
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisini
altına alan covid19 salgınından en çok etkilenen
sektörlerden birisi de taşımacılık sektörü oldu.
Korona virüs kurallarının uygulamasının en zor
olduğu alan da yine taşımacılık sektörü. Bu

anlamda şoför esnafına mikrofon uzattık.
Pandemi sürecinde yaşadıklarını, aldıkları
tedbirleri sorduk. İşte şoför esnafının bu konu
hakkındaki düşünceleri;
Murat KARATEKİN

Musa Ünsal: Sorun yaşıyoruz.
Maskesiz gelen oluyor.
Maskesiz kesinlikle almıyoruz.
Zaten devletimizde devamlı
bizi kontrol ediyor. Gereken
uyarıyı emniyet güçlerimiz,
zabıtalarımız gelip kontrol
ediyorlar. Bizlerde kesinlikle
maskesiz almıyoruz. Bazen
idare et denilebiliyor. Ama
kesinlikle almayız. Onun için
kesinlikle taviz vermiyoruz.

Mithat Ceylan: Önceden çok yaşıyorduk.
Şimdi insanlar biraz alıştı buna. Panik
havası var pandemi çoğaldığı için.
Şuanda normal seviyede. Bazı kişiler buna
problem çıkarıyor. Maskem yok, evde
unuttum, beni götürsen ne olur diyor.
Bizlerde bu vatandaşları almıyoruz. Çünkü
bize de sıkıntı. Şartlar böyle gerektiriyor.
Aldığımız zaman bizde covit olabiliriz. Önceden çok sorun
yaşıyorduk. Şimdi o kadar kalmadı. İnsanlar sosyal mesafeyi
korumaya çalışıyor. Gerekiyorsa arabaya binmiyor. Maske
takmayan arkadaşlar uyarıyor. Bizim uyarılarımıza uymuyorlar
ama vatandaşların uyarılarını kabul ediyor. Adam çene altına
maskesini takıyor. Biz uyarınca yapmıyor ama vatandaş
uyarınca kapatıyor. Sorun çıkaran oluyor ama eskisi kadar
kalmadı. İnsanların korkusu olduğu için uyuyorlar. Gençler
bu konuda iyi ama yaşlılarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Nefes
alamıyorum. Nefes darlığım, benim hastalığım var diyorlar.

Aslan Yıldız: Sorun yaşıyoruz.
Maske taktırma zorunluluğunu
biz şoför olarak uygulamıyoruz.
Bunu devlet açıkladı ve
uyguluyor. Ama takmadığında
şikayet ve kavga oluyor. Şoför ile
arbede yaşanıyor. İster istemez
bir şeyler oluyor. Halk kendisi
takıp ta şoförle uğraşmanın da
bir anlamı yok. Toplu taşımayı
bütün halkımız kullanıyor. Bizde
hizmet veriyoruz.

İsmi Vermeyen Kişi: "Keşke
uyulsa.
Vatandaşlar uyarılara
uymadığında maskesiz
kesinlikle almıyorum.
Alsam ben ceza yiyeceğim.
Benim de sağlığım, çoluğum
çocuğum var.
En ok yaşlılarla sorun yaşıyoruz.
Onlara belli saatlerde yasak.
Israr ediyorlar binmek için.
Bizde almıyoruz.

NEViM PERDE
SERKAN GÖĞÜŞ

Emre Özer: Uymuyorlar. Çok
tartışma yaşıyoruz. Maskesiz
binmek yasak diyoruz. Araca
bineyim takacağım diyor.
Biniyor ama takmıyor. Bizde
indirmek zorunda kalıyoruz.
Tartışmalar yaşıyoruz. Uyarılara
çoğu uyuyor ama uymayanda
çıkıyor.

‘İşe başlamadan işin

hainliğini yapmayalım’

Çamlık Gazetesi esnaf köşesinin konuğu
54 yaşındaki İmamoğlu Gözleme Sahibi Ahmet
Kılıç oldu. 20 yıldır değişik sektörlerde esnaflık
yapın ve 10 yıldır da gözleme üzerine hizmet
veren Ahmet Kılıç’a mesleğinin geçmişten
günümüze yaşadığı değişimleri sorduk.
BAKKAL OLARAK
ESNAFLIĞA BAŞLADIM
Kılıç, “Esnaflığa 200 yılında bakkal olarak
başladım. Bakkaldan sonra züccaciye işine
bir zaman devam ettim. Durumlar biraz kötü
gidince 2009 yılında tekrar işyerimizi kapattık.
2010 yılında da Allah nasip etti ve gözleme işini
açtım” dedi.
HİZMET ETMEK GÜZELDİR
Kılıç, “Allah’ıma şükürler olsun. Cenabı Allah
bu işi nasip görmüş. İşimizden de memnun
kaldık. Esnaflıktan da çok memnunum. Hizmet
güzel bireydir. Dünyada hizmet etmek kadar
güzel bir şey yoktur”.
ESNAFLIK DAHA KOLAY
Dünden bugüne esnaflık hayatında
değişimlerin çok olduğunu belirten Kılıç,
“Şuanda esnaflık daha kolay. Her şeyi iye
beraber esnaflıktan çok memnunuz. Esnaflıktan
sıkıntımız ve şikayetimiz yok. Çalışırsan esnaflık
kadar güzel bir şey yok. Hizmet sektörü çok
güzel” dedi.
AHİLİK VAR
Kılıç, “Ahilik birlik, beraberlik, güzellik ve

yardımlaşmadır. Esnaflar arasında yardımlaşma
var. Çok gelenek ve göreneğimiz her konuda
çok güzel. Arkadaşlarımız, vatandaşımız olsun
yardımlaşma vardır. Kardeşliğimiz hep devam
ediyor” dedi.
İŞİ DOĞRU YAPIN
Yeni işyeri kuracaklara tavsiyelerde de
bulunan İmamoğlu Gözleme Sahibi Ahmet Kılıç,
“yapılacak işi kim ne yaparsa yapsın işi doğru
yapsın. Dürüst yapsın. Cenabı Allah hiç kimseyi
aç bırakmaz. İşi doğru yapalım. İşe başlamadan
işin hainliğini yapmayalım. İşimizi düzgün
yaparsan hiç kimse aç kalmaz. Her zaman için
işimizi doğru yaparsak Allah her şeyin güzelini
verir” diye konuştu.

KÖYLÜ PAZARI
İRFANOĞULLARI TİCARET

CP YEM BAYİİ, UN-YEM-KEPEK-KÜSPE ÇEŞİTLERİ,
İTHAL KÖMÜR (ATAKAŞ), BÜYÜK-KÜÇÜK BAŞ KURBANLIK,
ZAHİRE ALIM-SATIMI

0552 948 66 66
Taşköprü Mahallesi Hamamcıoğlu
Sokak No: 18 Merkez/YOZGAT

Mücahit İrfan Çelik
0535 201 68 24

Hacı İhsan ÇELİK
0532 598 60 65

Köseoğlu Mahallesi Dostlar Apartmanı
No: 13 Tel: 0354 217 13 44 YOZGAT
haci_ihsan66@hotmail.com

Güneydoğu’nun Yıldızı..
Ayrıcalık Anlatılmaz yaşanır

444 21 21
www.stardiyarbakir.com.tr

Her gün saat 12:00’de seferlerimiz başlamıştır

ÇAĞRI MERKEZİ
0462 325 22 83

YOZGAT TELEFON
0354 212 00 71

PERSONEL iLANI
“Güzellik Merkezimiz de çalışmak üzere
cilt bakım uzmanı aranmaktadır”

İletişim
Telefon: 0532 420 97 17
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FİYATI: 1.00 TL

Yozgatcamlik.com/webtv
www.yozgatcamlik.com

facebook.com/Yozgatcamlikcom youtube.com/YozgatCamlikTV

twitter.com/CamlikGazetesi

Çamlıkspor
hızlı başladı
MALi'nin Transferi

gerçekleşmedi
TFF 3. Lig 2. Grupta
mücadele eden temsilcimiz
Yozgatspor 1959 FK, forvet
Mehmet Ali Can transferinden
vazgeçti.
Kırmızı-siyahlı takım daha
önce prensipte anlaşmaya
vardığı ve Bolu kampına
katılan Mehmet Ali Can
transferinin gerçekleşmediğini
duyurdu.
Kulüp tarafından yapılan
açıklamada, “Geçtiğimiz
sezonun ikinci yarısında
takımımıza katılan ve sezon
sonuna kadar oynayan forvet
Mehmet Ali Can ile geçtiğimiz
hafta yeni sezon için yeniden

sözlü olarak anlaşılmış
ve adı geçen futbolcu ile
mutabık kalınarak bu durum
kamuoyuna duyurulmuştu.
Akabinde de futbolcu aynı
gün Bolu kampına katılmış
ve kampın iptali ile takımla
birlikte Yozgat'a dönmüştü ve
yeni sezon için imza atacaktı.
Ancak bugün gün
içerisinde kulüp yönetiminden
sözleşmenin aksine kendi
lehine başka taleplerde
bulunmuş ve başka kulüplerin
daha fazla verdiğini
söyleyerek kulübümüzün
prensiplerine aykırı davranış
sergilemiştir.

Ahlaki olmadığını
düşündüğümüz ve diğer
futbolcularımıza karşı haksızlık
manasına gelen bu davranış
sebebiyle kendisine istediği
yere gidebileceği söylenmiş
ve kulüple ilişkisi kesilerek
ayrılmıştır. Kamuoyuna
duyurulur” denildi.
1 GOL ATMIŞTI
Mehmet Ali Can geçtiğimiz
sezon Yozgatspor 1959 FK
forması ile ikinci yarı da 17
maçı çıkmıştı. 24 yaşındaki
forvet oyuncusu Mehmet Ali
Can, 17 maçta yalnızca bir gol
kaydetmişti.
Murat KARATEKİN

Yozgat 1. Amatör küme takımlarından
Çamlıkspor, yeni sezon hazırlıklarına
hızlı başladı. Yeşil-beyazlı takım ilk
olarak genel kaptanlık görevine Yozgat’ın
yetiştirdiği futbol isimlerinden Çetin Uyar’ı
getirdi. Daha sonra Çamlıkspor iç ve dış
transfer görüşmelerine başladı. Yeşilbeyazlı takım tecrübeli orta saha oyuncusu
Süleyman Kozan’ı kadrosunu kattı.
Kulüp Başkanı Alper Bölükbaşı, yeni
sezon hazırlıklarına erken başladıklarını
söyledi.
Bölükbaşı, “Yeni sezon hazırlıklarımıza
başlıyoruz bu sezon biraz erken
başlamak istedik. Teknik heyetin raporları
doğrultusunda önceliğimiz iç transferler
bir an önce transferlerimizi tamamlanmak
için çalışıyoruz. 20 gün içerisinde de
kampımızı başlatıp lige hazır bir şekilde
giriş yapmak istiyoruz.
Dış transferde de görüştüğümüz
anlaşmaya yakın olduğumuz ve hatta
anlaştığımız futbolcular var, bunları

ilerleyen zamanlarda açıklayacağız.
İnşallah bu senede çamlık spor olarak ilk
hedefimiz Play-Off’lara kalmak ve kaliteli
seyir zevki olan bir takım ortaya koymak”
dedi.
SÜLEYMAN KOZAN ÇAMLIKSPOR’DA
Yozgat 1. Amatör kümede mücadele
eden Çamlıkspor ilk transferini yaptı. Yeşilbeyazlı takım tecrübeli orta saha oyuncusu
Süleyman Kozan’ı kadrosuna kattı.
Genel Kaptan Çetin Uyar, Süleyman
Kozan transferini duyurdu. Uyar,
“Süleyman Kalitesiyle ve yeteneğiyle
tartışılmayacak bir futbolcu Yozgat’ın
bir çok takımında oynamış her takımda
adından söz ettiren nadir futbolculardan
biri Süleyman ile birlikte takımımızın
gücüne güç kattık orta saha mevkine
Yozgat’ın en iyi orta saha oyuncusunu
almış olduk. Kendisine başarılar diliyorum.
Takımımıza hayırlı olsun transferlerimiz
devam edecek inşallah” diye konuştu.
Murat KARATEKİN

EFE PEYZAJ

Hayal ettiğinizden daha fazlası

Efe Peyzaj
+Çevre Düzenlemesi +Sertifikalı Fidan Temini
+Meyve Bahçesi Kurulumu +Otomatik Sulama Sistemleri
+Damla Sulama Sistemleri +Budama İlaçlama Çalışmaları
+Bahçe Bakım İşlemleri
+Yazlık ve Kışlık Mezar Bakım Hizmetleri
+Site - Villa Peyzaj Düzenlemeleri
+Fabrika Sahaları Peyzaj Düzenlemeleri
+PROFESYONEL EKİPLE YAPILIR

Mustafa ATEŞ
0542 526 15 19
efe_peyzaj@hotmail.com
efepeyzaj66

